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Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия”, инициативата
(JEREMIE), се осъществява посредством Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007-2013 г.”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.
OПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”,
съфинансирана от Европейския съюз посредством Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Съдържанието на
публикацията е отговорност единствено на ОББ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ
ОББ JEREMIE КРЕДИТИТЕ?

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА
ОББ JEREMIE КРЕДИТИТЕ?

Кредити за инвестиции и оборотни средства,
гарантирани по финансовата инициатива
JEREMIE към Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013 г.” на Европейския съюз.

• по-ниски обезпечения
• по-ниски лихви
• по-ниски такси
• без такса за гарантиране по програмата

КАКВО Е НУЖНО, ЗА ДА
КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА
ОББ JEREMIE КРЕДИТ?

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ
ОББ JEREMIE КРЕДИТИТЕ?

• да сте микро, малко или средно
предприятие*
• да имате добра бизнес идея или
необходимост от оборотни средства
• да ви е нужно допълнително финансиране
• да посетите www.jeremie.ubb.bg
• да проверите дали отговаряте на условията
на инициатива JEREMIE
• да посетите най-близкия клон на ОББ

• за създаване на нови продукти и услуги
• за инвестиции в зелена енергия
• за развитие на търговската мрежа
• за закупуване на машини и съоръжения
• за ремонт и оборудване на офиси и
търговски обекти
• за строеж на индустриални сгради
• за оборотни средства за вашия бизнес

КАКВИ СА ПАРАМЕТРИТЕ НА ОББ JEREMIE КРЕДИТИТЕ?
Вид на кредитите

Инвестиционен

Оборотен

Кредитна линия

Овърдрафт

Кредитополучатели

Микро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност на територията
на Република България

Валута

лева/евро

Размер

До 1 875 000 евро (за предприятия в сектор шосеен транспорт до
937 500 евро)

Лихва

Лихвата е преференциална и се определя на база БЛП в лева/евро, SOFIBOR или EURIBOR
плюс надбавка според оценката на риска

Такси**

Такса за кандидатстване – 0,15% от
размера на искания кредит, мин. 30 лева,
макс. 2 000 лева;
Такса ангажимент – 50% от таксата според действащата тарифа на
банката;
Такса управление – 50% от таксата според действащата тарифа на банката

Такса за кандидатстване – 50% от таксата
според действащата тарифа на банката;
Такса ангажимент – 50% от таксата според
действащата тарифа на банката;
Такса управление – 50% от таксата според
действащата тарифа на банката

Срок

До 120 месеца

До 36 месеца

12 месеца, с възможност за револвиране до 36
месеца, но не по-късно от 31.12.2015 г.

Гратисен период

До 12 месеца

До 6 месеца

До 12 месеца

Без гратисен период

Погасяване

По договаряне

По договаряне

С постъпленията по
сметката на клиента

Обезпечение

Всички законово допустими обезпечения (ипотека, залог на ДМА или КМА, новопридобитите
с кредита активи и др.)

Такса за гарантиране
по програмата

Без такса

*Микро, малки и средни са предприятия с годишни приходи от продажби по-малки от 97,5 млн. лева и по-малко от 250 души персонал.
Предприятията не следва да работят основно или да развиват дейност в следните сектори: първична обработка на земеделски продукти,
рибарство и аквакултури, въгледобив, операции с недвижими имоти, хазартни дейности, производство на оръжие и амуниции. Възможни са
и допълнителни ограничения относно допустимостта на кандидатите или целта на кредитите. За повече информация се обърнете към
клоновете на ОББ.
**Всички останали такси са съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ.

